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S: /VPDPNTM-KHNV 

V/v gop dir thào Quyt djnh Ban 
hãnh B tiêu chI "Thôn nông thôn 
mâi kiêu mu" trên dja bàn tinh 

Quang Nam, giai don 202 1-2025 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phtic 

Quáng Nam, ngày tháng 01 nâin 2021 

KInhgiri: 
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh và các Hi, doàn th cp tinh; 
- Các S&, Ban, ngành là thành viên Ban Chi dto tinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô. 

Thyv hin chi dgo cia UBND tinh tgi Thong báo sO' 466/TB-UBND ngày 
2 4/12/2020 Két lun cüa Chi tjch UBND tinh Lê TrI Thanh tgi H5i nghj TOng két 
10 nàm (2010-2020) thtc hin Chu'o'ng trInh myc tiêu quOc gia xây drng nOng 
thOn mO'i và Phong trào thi dua "Chung thc xáy dyng nOng thOn mài" trên dja 
bàn tinh Quáng Nam; theo do, UBND tinh giao nhim vy cho Van phOng Diêu 
phO'i Chu'crng trInh MTQG xây dyng nOng thón mài tinh (Van phông Diéu phOi 
NTM tin/i) tham mu xáy dyi'zg Bó tiêu chI khu dan cu' NTM kiéu rnOu và thón 
NTM giai dogn 202 1-2025 cho that  sy' phI hQp vO'i tui'ng vuing dé tO chü'c thy'c 
hién theo chiéu sâu. 

D thrc hin nhim vi nêu trên, Van phông Diu phi NTM tinh dçr thào 
Quyt djnh cüa LJBNID tinh Ban hành tiêu chI "Thôn nông thôn mói kiêu mâu" 
trên dja bàn tinh, giai don 202 1-2025 (Kern theo dy' tháo Quyêt djnh). B tiêu 
chI nay sê thay the B Tiêu chI khu dan cu NTM kiêu mâu và B tiéu chI thôn 
nông thôn m9i dã duqc UBND tInh ban hành trong giai doan 2016-2020. 

D Quyt dnh sau khi ban hành có tInh khã thi và thun lcii cho các dja 
phuang triên khai thirc hin, Van phông Diêu phôi NTM tinh kInh dê ngh Uy 
ban MTTQ Vit Nam tinh và các Hi, doànthê cap tinh, các Sâ, Ban, ngành lien 
quan và UBND cac huyn, thj xa, thành phô tham gia gop bang van bàn và giri 
ye Van phOng Diêu phôi NTM tinh trtthc ngày 31/01/2021 dê tong hcip, hoàr 
chinh trInh UBND tinh ban hành, lam c s& thrc hin giai doan 2021-2025. 

M9i chi tit có lien quan lien h ông Nguyn Anh Tài, Tru&ng phông K 
hoach — Nghip vii, Van phông Diêu phôi NTM tinh, din thoai: 0908.908410, 
Email: nguyenanhtaiqnagmail.com. 

KInh d nghj các &in vj quan tam phi hçip tbrc hin./.V' 
No n/ian: CHANH VAN PHONG 
- Nhu trêw / ,v 
- UBND tinh (bao cao) I / 

- Chi cvc:  PTNT, Thüy igi (phôi hop gop ); 

- Liru: VT, HCTH, KHNV. v \ 
\\  i 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG NAM Dc 1p — Tir do — Hanh phuic  

S: /QD-UBND QuângNam, ngày tha'ng 01 nàm 2021 

QUYET D!NH 
Ban hành B tiêu chI "Thôn nông thôn mói kiêu mâu" 

trên dja bàn tinh Quãng Nam, giai dotn 202 1-2025 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG NAM 

Can c Lut T chic chinh quyn dja phtco'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015 
và Luc?t sica dói, bó sung rnç5t so diéu cia Lut TO chtc ChInh phi và Lut TO 
chic chInh quyên df a phtcong; 

Can ct' Chi thj s 41-CT/TU ngày 24/7/2019 cza Ban ThuOg vy Tinh zy 
ve tié tyc tang cu'O'ng lânh dgo cia Dáng trong thl!c hiçn Chiw'ng trInh myc 
tiêu quO'c gia xáy cly'ng nóng thOn rnO'i; 

Can ct Ké hoich sO' 314-KI-I/TU ngày 18/5/2020 cija Tinh i'ty trién khai 
thuc hiên Kê't luán sO' 54-KL/TW, ngày 0 7/8/2019 cza Bó GhInh trj ye tiép tyc 
thyc hin Nghj quye't Trung icol'zg 7 khOa Xvê nOng nghip, nOng dan, nOng thOn, 

Theo d nghj cta Chánh Van phOng Diê'u phO'i Chu'ctng trinh MTQG xây 
dimg nOng thOn mO'i tinh tçi Ta trinh sO /TTr- VPDPNTM ngày /01/2 021. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay B tiêu chI "Thôn nông thôn 
rnói kiêu mu" trên da bàn tinh Quãng Nam, giai don 202 1-2025 (Viêt tat Bç5 
tiêu chI thOn NTMkiêu máu,). 

Ch tch UBND các huyn, thj xà, thành ph có trách nhirn thrn djnh 
xét, cong nhn Thôn dt chuân Bi tiêu chI thôn NTM kiêu rnu. Chü tjch 
UBND xã có trách nhim cOng bô Thôn dt chuân B tiêu chI thOn NTM kiêu 
mu trên dia bàn. 

Diêu 2. To chi'xc thuc hiên 

1. Van phông Diu ph& Chuo'ng trInh MTQG xây dirng nOng thôn mi tinh 

- Chü trI, phôi hcip vó'i các SO', Ban, ngành lien quan tharn muu UBND 
tinh, Ban Chi do các Chuong trInh MTQG tinh (Ban Chi dio tinh) chi do, 
huO'ng dan các da phu'o'ng triên khai thrc hin B tiêu chI thôn NTM kiêu mu; 
tO chirc kiêrn tra, giárn sat trong qua trInh thic hin; báo cáo dê xuât UBND tinh, 
Ban Chi dto tinh chi dao, xir 1 vuO'ng mac (nêu co). 

- Tham rnu'u UBND tinh ban hành trInh tr, h so, thu tiic xét cOng nhn, cOng 
bô thôn dit chuân B tiêu chI thOn NTM kiêu mâu trên dja bàn tinh; tharn miru ban 
hành Kê ho?ch, co chê ho trç nguOn hrc tO' ngân sách tinh d trin khai thirc hin 
trong giai doin 2021-2025. Xây dirng ké hoich dé tO chO'c thi giüa các thôn. 

- Tham rnu'u UBNID tinh tO chO'c so k&, tng kt dánh giá k& qua thirc 
hin B tiêu chI thôn NTM kiêu mu hang nãrn, 3 närn (202 1-2023) và giai dloan 
S närn (202 1-2025) de có chi do xir 1,2 các vu'óng mac hoc diu chinh tiêu chI 
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cho phi hcp vi diêu kin tiirng vng và theo yêu câu phát triên, lam Co si xây 
dimg BO tiêu chI mi giai dotn sau. Tham rnu'u UBND tinh khen thu&ng xi màng 
(quy ra tin) dê lam cong trInh phc igi cho các thôn có thành tIch xuât sac trong 
thxc hin thirc hin B tiêu chI nay (thón có thành tIch xuât sac dtrcrc thzthng 100 
tan xi màng, mói nàm UBND tinh khen thu'ó'ng khóng qua 18 thón,). 

2. Thu tnthng các Sâ, Ban, ngành can c' chirc nàng, nhim vi dugc giao 
trong Chirong trInh MTQG xây dirng nông thôn mi dê huó'ng dn cci the các tiêu 
chI do ngành rnInh ph trách; chi do, h trg lông ghép nguOn lrc cho các dja 
phuong trin khai thrc hin B tiêu chI theo quy djnh ti Quyêt djnh nay. 

3. Sá Tài chInh chü trI, phi hçip S& Kê hoch và Dâu tu can dôi nguOn l\rc 
tham mu'u UBND tinh h trg tr ngân sách tinh cho các thôn dê triên khai thrc 
hin các tiêu chI theo quy djnh. 

4. Dê ng Uy ban Mt trtn T quc Vit Nam, các Hi, doàn th các cap, 
các co' quan thông tin dai  chiing phôi hçip truyên thông, thông tin tuyên truyên, 
vn dng, giám sat thirc hin tOt các ni dung theo quy djnh tai  Quyêt djnh nay. 

5. Chü tch UBND các huyn, thj xã, thành ph chi dao,  hithng dn, phân 
cong nhim vii ci,i the các Phông, ban lien quan Va UBND các xA to chirc rà soát, 
dánh giá hin trng a các thôn, xây dimg Phu'cmg an de triên khai thirc hin tot 
các tiêu chI quy djnh tai  Quyêt djnh nay trên dja bàn. Chi dio to chüc thâm dnh, 
xét cong nhn thOn dat  chuân thOn NTM kiêu rnau hang nàrn theo dung quy djnh. 
Chi dao  lông ghép các nguôn von cho thôn dê thirc hin. Báo cáo HDND cap 
huyn bô trI nguOn 1irc ho trg cho các thôn xây dimg thôn NTM kiêu mâu giai 
doan 2021-2025 trên dja bàn (ké cá ho trQ' cho cOc thOn dä dçit chuán khu dan cu' 
NTM kiéu máu, thOn NTM trong giai dogn 2016-2020 dê duy tn, náng chuán theo 
Bç5 tiêu chI nay). Chi dao  UBND cap xà huy dng các nguôn hrc hqp pháp, nguôn 
khai thác qu' dat và ngân sách cap xà dê to chuc thrc hin các thOn NTM kiêu 
mau tat ca các thôn trên dja bàn, nhärn tao  diem nhân trong xây dirng NTM. Co 
co chê khen thuâng tiir ngân sách cap huyn cho các thôn lam tot. 

Diêu 3. Diêu khoán chuyên tiêp 

Các thôn dang trin khai xay dmg khu dan cu NTM kiu rnu và thOn 
nOng thOn mói trong nam 2020, den thai diem Quyêt dnh nay có hiu 1rc thi 
hành nhu'ng chu'a du'gc cOng nhn dat  chuân thl tiêp tic thçt'c hin theo B tiêu chI 
khu dan cu NTM kieu mâu và B tiêu chI thOn nOng thOn mâi dã dugc UBND 
tinh ban hành trong giai doan  2016-2020 d dánh giá, xét cOng nh,n dat  chun 
trong nàm 2020. Sau ngày 30/6/202 1 nêu thOn chua dugc cong nhn dat  chun thI 
thirc hin theo B tiêu chI tai  Quyet djnh nay. 

Diêu 4. Chánh Van phOng UBND tinh; Tru'ang Ban Chi dao  các Chuong 
trInh MTQG tinh; Thu tru&ng các Sà, Ban, ngành, Hi, doàn the cap tinh; Chu 
tjch UBND các huyn, thj xâ, thành phô; Chánh Van phông Diu phi Chuong 
trInh MTQG xây drng nông thôn mai tinh; Chu tch UBND các xã; Thu tru'âng 
các don vj và cá nhân có lien quan can cü' quyt djnh thi hành. 

Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k và thay th B Tiêu chI 
khu dan cu NTM kiêu mâu và B tiêu chI thOn nOng thOn mai dâ diroc UBND 
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tinh ban hành trong giai dotn 2016-2020 tai các Quy& djnh: s 2663/QD-UBND 
ngày 26/7/20 16,,  so 2832/QD-UBNID ngày 04/8/2017, so 3180/QD-UBND ngày 
23/10/2018 và so 3899/QD-UBND ngày 27/12/2018.!. 

No'i nIzn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu Diéu 3; CHU TICH 
- VPDP NTM Trung iro'ng; 
- TTTU, HDND, UBMT TQVN tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Huyn/thj/thành üy; HDND cap huyn; 
- Phang, Ban lien quan vá UBND các x (do 
UBND cap huyn sao gCri); 
- CPVP; 
- Lu'u VT, KGVX, NC, TH, KTTH, KTN. Lê TrI Thanh 
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BQ TIEU CHI THON NONG THON MO'I KIEU MAU 
GIAI DON 2021 — 2025 TREN DIA BÀN TINH QUANG NAM 
(Ban hành kern theo Quyêt d/nh sd /QD-UBND ngày /01/2021 

cza U ban n/ion dOn tin/i QuOng Narn,) 

TT 
Ten tleU 

chi 
Ni dung tiêu chI 

CM tiêu 
Khu virc 

1 
Khu viyc 

2 
Khu v1rc 

3 

1 Giao thông 

1.1. Duô'ng tri•ic chInh thôn 

- T' 1 km ththng tric chInh thôn (dzthng 
truc chInh vào cOc diê'rn, cim dOn cic tap 
trung ddi v&i cOc xO khu vicc 1) thrçrc cifrng 
hóa (be tong hoc nha) dt tiêu chu.n tôi 
thiu cp B (nên dicàng r5ng tói thiêu 04 
in, rnt diràng rang tó'i thiêu 03 in) 

> 80% 
— 

100% 100% 

- T 1 km ththng tnc chInh thôn có rnt 
diing sch, khong go gê, không lay iQi va 
darn báo khong iir dung nuc vào müa 
mu'a 

100% 100% 100% 

- Cm mc day dü hành lang dung tr1ic 
chInh thôn theo quy hotch NTM ducic 
duyt (k cã theo quy hotch diu chinh, 
bô sung) 

Dat Dat Dat 

- Co bin báo giao thông dAu các du'?rng 
tric chInh thôn (bin bOo hgn che' tOi trQng 
xe, bin chi dan...) 

Dit Dat Dtt 

- Dung phài CO t tix quán cüa thôn O rni 
tric di.thng triic thôn 

Dat Dat Dat 

- T' l dung trijc chInh thôn có cay xanh, 
cay bong mat 02 ben dithng (dOrn bOo an 
toàn giao thông trên tuyé'n, cOy cOch cOy 
tô'i da i0rn' và dang sinh tricO'ng, phát 
trié'n tat) 

?75% ?85% ?90% 

- Co It nht 02 km (khOng qua 3 tuyn) 
du?mg hoa'2  trên dja bàn thôn dixçc t tir 
quãn hotc hi doàn th quàn 1, chärn soc 

Dt Dtt Dt 

1.2. flffông ngö, xóm 

- T 1 km dung ngO, xórn có nên crng 
dtt chun ti thiêu cp C (nn dzràng r5ng 
tO'i thié'u 03 rn; rnt thrOng r5ng tO'i thiê'u 
02 in) 

75% ?90% ?95% 

(') Tru&ng hp trng cay xanh bong mat là nhu'ng cay có tan rng (nhu cay Bang, cay Bang lang ... ) thI cay 

cách cay tôi da 20m. 
(2)  Càc loai hoa, cay cãnh di.rOng hoa duoc 1ira ch9n phi hçp vói diêu kiin tr nhiên và thIch thig vài thO tiêt. 
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TT 
Ten lieu 

clii 

Chi tiêu 
Ni dung tiêu chI Khu v1rc 

1 
Khu virc 

2 
Khu vIrc 

3 

- T lê km thring ngO, xOm cO mt du?ng 
sach, không 1y 1i và darn bào không fr 
d9ng nixàc vào müa miia 

100% 
I  

100% 100% 

- Duing phãi CO t tr quân môi tric du?ng 
ngO, xóm. Mi doan du6ng ngang qua 
dan du có phân giao cho các h gitt gin v 
sinh môi tnthng, dam bão sach  dçp 

Bat Bat Bat 

- TS' 1 &rng ngO, xóm eO Cay xanh, cay 
óng mat (cay cách cay tôi da 10 iTh cay 

trông du'c chãm soc, bao vç, dang sinh 
trw&ng và phát triên tot) 

>85% 90% 

2 Biçn 

- H thng din trén dja bàn thôn darn bão 
tiêu chun k5 thut ngành din 

Dat Bat Bat 

- T 1 h dan duç'c sir diving din thtthng 
xuyên, an toàn tiir các nguon diçn 

100% 100% 100% 

- T 1 các tuyn dixng triic chInh thôn cO 
h thng din chiêu sang, tri chiêu sang 
darn bào k5' thuât 

? 70% 85% 95% 

- T' 1 các tuyên dithng ngO, xOrn cüa 
thôn có h thông din chiêu sang, tru 
chiêu sang dam bão k5 thut 

60% ? 85% ? 90% 

- Không cOn trii din, trii vin thông sau 
khi m ththng närn trong mtt dung, ãnh 
hu&ng den an toàn giao thông và cãnh 
quan nông thôn mOi 

B a B B 

3 
Vtrcrn và 
nhà & h 
gia dlnh 

3.1. VtrO'n h gia dlnh 

- T 1 h có vu?m di.rçic chinh trang (vicàn 
cOi to hcrp lj", tgo cánh quan xanh, sich, 
dçp, lca chon các loQi cay trOng do ngành 
nOng nghiçp khuyen cáo, có giá trj kinh tê 
náng cao thu nhap;  khOng cOn các logi 
cay tgp trong vi.càn; san phârn tfr viràn 
dam báo an toàn thcc phám,) 

~ 85% 95% ?: 90% 

- CO It nht 50% s h cO vithn trên dja 
bàn thôn dat tiêu chI vun mu do UBND 
cap huyn quy djnh 

Dt Bat Dat 

(3) 
 Tiêu chI vuôn mu do UBND cAp huyn quy djnh d phi hqp vâi diu kin cUa tirng vUng, nhmig cAn cO cac 

tiêu chI c bàn sau: (i) Din tich vuntôi thiêu; (ii) có bàn ye scr bo ye quy hoach - thiêt k virOn hQ và thc hin 
dung bàn ye quy ho?ch - thiêt kê d dé ra dam bão vix&n sap xêp khoa hoc, môi tnrng cãnh quan cüa vt1àn; (iii) 
vuôn cO ing diing tiên bO khoa h9c k' thut (ftrài tiêu tiên tiên, tiêt kim, lrng ding cong ngh sinh h9c, cc giâi 
hóa...); (iv) san phâm tr vrOn dam bão an toàn thi,rc pham; (v); thu nhp tôi thiêu to ra ttr vix&n trong näm. 



- Không cO nhà tarn, nhà dt nat Dat Dat Dat 

- T lê nhà a dan cu dat tiêu chuân theo 
quy dinh cüa B Xây dirng 

85% 90% 95% 

- T 1 h cO nhà tiêu, nhà tam, b chCr 
uâc sinh hot hcip v sinh 

?80% ?90% 95% 

- Trên dja bàn thôn cO It nh.t 01 mô hinh 
hat triên san xuât 4  cO mt trong nhüng 
Inh thirc lien kêt theo Diêu 4, Nghj djnh Dit Dat Dat 

so 98/2018/ND-CP ngày 05/7/2018 cü 
ChInh phU 5  CO hiu qua 6  

- Thôn cO cong trInh thüy lçi dam bão Phát trin 
uài cho It nht 90% din tIch dt san xu 4 san xut, 

Ikinh doanh' ông nghip cn dam bão nrn9c tuâi 7  d 
cay trng sinh tri.thng, phát trin t& 

Dit Dçtt Dat 

- T 1 h dan san xut trng trQt, chãn nuôi, 
uôi trông thüy san trên dja bàn thôn k ca 

kêt va thirc hin dung cam két: Không 1am  100% 100% 100% 
d1ing hoá chit hoac si:r diing chit cm tron 
san xuât, thu hoach, bão quãn 
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Ten tiêU 
TT chI 

3.2. Tirông rào, cng ngö: T' 1 h có 

ung rào (tu?Yng rào bang be tong, xây 
gtch, lot dá, thông rào bang cay xanh 
oc tuông rào khác duçcc phü cay xanh, 

rông hoa), cong ngO duqc xây dirng 
hang trang, cài tto sach dçp, hài hoà vâi 

cãnh quan lang quê. Khuyên khIch các 
uông rào xi mäng duçic v tranh bIch h9a 

3.3. Nhà er 

80% ?75% 

(4) 
 Mo hInh phát trin san xut v trng tr9t, chn nuôi, thüy san, lam nghip, kinh doanh djch vu, san pham tiën 

OCOP, du ljch nông thôn, ngành nghê nông thôn... 
5 Các hInhthirc lien kt: 1. Lien kéttir cung rng vt tii, djch vii dâu vào, to chcrc san xuât, thu hoch, s ché 
hoc ch biên gän vOi tiêu thii san phâm nông nghip. 2. Lien kët cung üng vt tir, djch vii dâu vào gAn vâi tiéu 
thi san phâm nông nghip. 3. Lien kêt th chcrc san xuàt, thu hoch gän vài tiêu th san phâm nông nghip. 4. 
Lien ket cung rng vat tr, dich vu thu vao, to chixc san xuat thu hoach gàn vrn tieu thu san phâm nong nghiçp 5 
Lien kêt tO chirc san xuât, thu hoch, sa ché hoac chê biên gn vOi tiêu thi san phâm nông nghip. 6. Lien ket 
cung Crng vt tu, djch viii thu vào, so chê hoc ché biên gan vâi tieu thii san phâm nông nghip. 7. Lien kêt so chê 
hoc ch biên gn vOl tiêu thi5i san phâm nông nghip. 
(6) CO hiu qua khi: Doanh thu trén 100 triu dông/näm dOi vOl xa khu virc 1, trén 200 triu dOngInm d6i vai 
x khu vrc 2 và trén 300 triu dông/nam dOi vOl xA khu vrc 3; cO li ti näm dánh giá, xét cong nhn dt chun. 
(7) Din tIch dat san xuât nông nghip can &r?c bão dam nuàc ttrài là din tIch các loi cay trông bt buOc phai 
bão dam tffài thI mài cO the sinh trtrng, phat triên bInh thuing và san xuât CO hiu qua (cac cay tróng ngán 
ngà ch/u hn nhw san, me... hoc các cay lain nghip, nông nghip dài ngày có th icr! dyng nu-&c mica vJn san 
xuOt có hiu quá khóng dira vào din tIch can dupc báo dam nwác ticó'i). 
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TT 
Ten tiêu 

chI 

Chi tiêu 

Ni dung tiêu chI Khu vtrc 
1 

Dt 

Dat 

Khu virc 
2 

Dtt 

Dat 

Khu vrc 
3 

Dit 

Dat 

- Khong có h san xut, kinh doanh các 
hang vi pham các quy djnh hin hành 

cüa Nhà nuOc 

5 

- 

Thu nhIp 
vã h 
nghèo 

Thu nhp bInh quân d&u nguii/närn cü. 
hon a khu vire 2 và khu vrc 3 cao hcrn I 
nht 10% so vâi mirc thu nhp bInh quân 
d.0 ngithi/näm cüa x dat chuân NT 
heo quy dnh hin hành (thu nhp cu 

hon dat chun và x dat chuk duc tin 
rong cüng thai dim 8 ). Riêng các thô 
huc xà khu virc 1 tôi thiu phãi bang 
irc thu nhp bInh quân du ngthi/näm 

cüa xa dat chuk NTM theo quy dnh hin 
ành tai  närn dánh giá, xét cong nhn. 

- T 1 h nghèo dat  chun nông thôn mài 
heo quy djnh trong giai doan 2021-2025 

Bang t i 
h ngheo 
dat chuân 
xã NTvI 
giai doan 

2021-2025 
do B LD 

TBXH 
cong 

Không 
nghèo (tnt 
thuc din bão 

quy djnh, hoac  
bat khã khang, 

him nghèo, 
thuac chinh sách 

Luât Lao dng 
tui, không con 

dng d thoát ngheo, 
luang hixu, trcl 

i và tr cp xA 
khOng cO con 

nhungquãtutiIaodngtheo 

con h 
các h nghèo 
tr x hi theo 
do tal nn rUi ro 
hoAc do bj bnh 
hoäc h nghêo 

giam nghêo 

nhtmg duói 80 
khã nAng lao 

khong cO 
cap bão him xa 

hc,i  hang tháng, 
hvng  duong) 

6 
Van hOa, 

giáo diic, y 
tê 

6.1. Van hóa 

a. Nhà van hóa thôn 

- Co nhà van van hóa thôn dt chutn theo 
quy djnh trong giai doan 2021-2025, cO 
cong trinh v sinh sach  së, dam bão tiêu 
chun 

Dat Dat Dat 

- Nhà van hoã thôn có tthng rào, con' 
gO; khuyn khIch lam hang rào bang cay 

xanh hoc hang rào khác duçic phü cay 

anh, trông hoa. Din tIch trng cay xanh, 
rng hoa cüa nhà van hóa thôn t& thiu U 

20% (phn din tIch dá't tró'ng cza khuón 
len nhà van hóa thón sau khi b trI các 
Qng mic ccn thiê't khác) 

Bat Dat Dat 

(8) Vi di,j: Theo quy djnh v tiêu chI thu nJip xä dt chun NTM dM vai khu virc Duyén hãi Nam Trung b trong 
näm 2021 là 42 triu dngIngtri/nam, thi thu nhp dat  chuân cUa thôn NTM kiéu mu trong näm 2021 tôi thiêu 
phãi dat  46,2 friu dong ( 42 triu dng mirc chuân x NTM + 4,2 triu dông cüa 10% cao han). 
(9) Riêng nAm 2021, néu Bô Lao dng, Thuang binh và X hi chtia cong bô t 1 h ngheo d xét cOng nhn dt 
chuân x NTM thi lay t' l h ngheo 12% dê xét, cong nhn chi tiêu nay. 



Chi tiêu 
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Ten tiêU 
chI 

Ni dung tiêu chI  Khuvçc Khuvlyc 
1 2  

Khu virc 
3 

- Nhà van hóa thôn co dy dü h thông am 
hanh, ánh sang và các trang thiêt bj khác Dt Dt 

darn bào sinh hoat vtn hóa, van ngh 

Nhà van hóa thôn khu vi1c 2 và khu 
xc 3 cO Wifi dé phiic vi mien phi cho 

nhân dan khai thác các thông tin hüu Ich 
qua rritng, phic vii san xuât vá di song 

- Nhà van hóa thôn có tü sách (trên 100 
dâu sách các Ioçti) 

Dtt Dtt 

Dat Dtt Dat 

Dt 

Dat 

- Co Quy ch và K hoach hott dng h.ng 
närn duçic UBND xa phê duyt nhãrn thu 
I iiit mci ngthi tharn gia phong trào trong Dat D.t Dat 
hôn; duqc UBND xa bô trI kinh phi hoat 
dng hang nãrn 

- Co h thng ba dugc kêt nOi vi Dài 
truyn thanh xa (bang vó tuyê'n hoçc hfru 
tuyên hoc truyên thanh z'cng c4ing CNTT) Btt Dat Dat 
hoat dng tot, thu'ng xuyên cung cap 

hông tin den ngi.thi dan trong thôn 

b. Khu th thao thôn 

- Co khu th thao thôn dat  chuin theo quy 
djnh trong giai doan 202 1-2025 Dat Dat I Dat 

- Khu th thao thôn cO mt s ding cit 
1uyn tp th thao phü hcp vi phong trâo 
the thao i dja phuong (nhu' câu lông, bOng 
chuyên, bong dá...) 

Dat Dat Dat 

>50°/ - To chirc các hoat dng the duc, the thao 40% dan ?45% dan 
thu hut ngithi dan tharn gia hoat dng the so trong so trong an so 

c.Vêvänhóa 

I trong diic, the thao thi.thng xuyên thôn
thôn I thôn 

- Thôn duc cong nhn "Thôn van hóa' 
rong nãm xét cong nhn Dat I Bat  I Bat 

- T' 1 h gia dInh dat tiCu chun Gia dInh 
an hóa 90% ?90% I 

d. Thôn có dim vui chai giãi trI cho tré 
em và ngixO'i cao tuôi 10  bô trI i dja diem Dt Dat Dat 
huãn lçii 

(10) 
 Nhung thôn khó khàn v dja diem có th Ing ghép b tn tii nhã van hóa thôn hoc khu th thao than va 

mua sm trang bj thiêt bj do choi cho tré em và diing c the thao cho nguOi cao tuOi thI xem nhi.r dat chi tiêu nay. 

TT 



e. Thôn có quy iRc, huong u'cc duc'c xây 
drng và thirc hin theo dung quy djnh tai 

Quyêt dtnh so 22/2018/QD-TTg. Ngu?Yi 

dan tier nguyen dOng gop các khoàn xây 
dirng thôn nông thôn rni kiêu rnu nhu 
d thông nhât trong cong dông dan cu và 
các khoàn khác theo quy dlnh cia pháp 
Iut 

100% 100% ?95% - TS'  1 trê 6 tui vào lap 1, tré hoàn thành 

chuong trInh tiêu hQc vào hçc THCS 

Dt Dat 

- Co tM thiu 1 nhân viên y t thôn duoc 
dao tao  theo khung chuong trinh do B Y 
té quy djnh; dirçic cap tüi y tê thOn theo Dt 
quy djnh; thrOng xuyen hoat dng theo 
chtrc näng, nhiêrn vi duçc giao 

Dat Dit Dat 

Dat Dat Dat 

6.2. Giáo th•tc 

Khong có h9c sinh cAp tiu h9c, THCS 
bô hçc; không có h9c sinh xêp 1oui 

c luc yeu (do! vol cOp hQc cO xêp loçzi, 
tric hQc sinh khuyêt tat, thiêu nOng tn tue); 
100% h9c sinh (tiêu hoc, THCS) xêp loai 
dao dirc khá trâ len 

- ThOn cO xây drng qu khuyên hpc và 
quãn 1, sfr ding tot qu khuyên hpc 

6.3.Ytê 

Không phát sinh di tuclng mAc bnh x 
i (AIDS, lou, sf1! mao gà, giang ma!) 

rong närn xét cong nhn 

- T 1 ngu?yi dan tham gia BHYT 

- T' l h dan trong thôn ,có tü thuc y tê 
gia dinh (hoac cO no'! dé thuOc y tê gia 
dlnh hcrp l, khoa hQc) 

- T' 1 h dan tharn gia djch vi v sinh 
rnôi trirOng (nêu trên dja bàn cO dch v 
ày) 

- 100% h gia dinh trén dja bàn thôn du 
cO thi'rc và tharn gia báo v cành quan 
rnôi truOng và k cam kêt không gay ô 
him môi trurng; cam kêt xir l rác thai, 

xac dng vt chét dUng noi quy dnh 

7 Môi 
tru'ông 

Dat Dtt Dt 

295% 295% 295% 

295% 298% 295% 

Dat Dat Dat 

100% 100% 100% 

Dat Dt Dat 

Ten tiêU 
chI 

Ni dung tiêu chI Khu viC 

1 

Chi tiêu 
Khu viC 

2 
Khu V1XC 

3 TT 

10 



Ten tiêu 
chI TT 

- Dinh k' ti thiu 01 1.n/tháng có t chi'rc 
dçn v sinh, cat có, phát quang cay bii, 
nto vet, khai thông cong ranh chung toàn 
hon hoc ti các diem dan cu tp trung 

Co th v sinh rnôi truäng trên dja bàn 
hôn, cO diem tip kêt rác thai chung dam 
âo v sinh tru'âc khi thu gom; t' 1 chat Dt 

hài ran trên dja bàn thôn duçic thu gorn, 
ir1trên8O% 

- T' 1 h gia dInh thrc hin phân 1oii rác 
thai ti nguôn 

- T I h cO chuông tri chän nuôi darn 
bào v sinh môi tnthng 

 

?85% 

 

- Thôn cO h thng rnuang hoc ranh 
thoát nuc thai chung cüa khu dan cu dam 
bão ye sinh hoac ho xir 1 tiy thâm, khong 
gay 0 nhiêrn rnôi truäng 

Dat 
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D?t 

50% 

- Mai tang theo quy hoach và phü hp vrj 
tin ngung, phong flic, tp quán cOa da 
phuong, phñ hccp vO'i truyên thông van Dt 
hOa và nêp sOng van minh hin di, không 
ho truang, lang phi 

- Chi b thôn duac xp loai hoàn thành tt 
nhirn vii trâ len trong nãrn dánh giá xét Dtt 
cOng nhn 

Thôn và các t chic doàn th chInh trj 
xà hi trong thôn dit danh hiu tiên tiên Dat 
oc tot trâ len 

Clii b - Co Ban Phát triên thôn duac UBND xa 
Bang, Ban hành lap, kiên toàn và hoat dng hiéu qua 
Phát triên heo các nhiêrn vu ducc UBND xa giao. 

- Trên dja bàn thOn khong cO bto 1rc gi 
dinh trong närn dánh giá; Ban Phát triên 
hon va các doàn the chInh tn thOn báo ye 
a ho trçi nhung ngu6i d bj ton thuo'ng 
rong các linh virc cüa gia dInh và di 

sOng xãhôi 

thôn Va CáC1nyng xuyn tuvén truyên, vn dng 
D0àfl the ngui dan thrc hin theo các tiêu chI quy 
chInh trl djnh tai Quyêt djnh nay 

Dt 

Dat 
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TT 
Ten tiêu 

chi 

Chi tiêu 
Ni dung tiêu chI Khu virc 

1 
Khu vi1rc 

2 
Khu virc 

3 

- Thôn cO xay dirngPhuong an thôn dit 
chun thôn NTM kiêu rnu du'qc UBND 
cp huyn phê duyt (PJnro'ng an thccic lIp 
theo phiccrng phcp có s thain gia cia 
c5ng thing) 

Dat Dit Bat 

9 
An ninh, 
trt ti.i' Xä 

hi 

- Thôn di.rçic cong nhn dtt chuân an toàn 
ye an ninh trt tu' theo Thông tu s 
23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 ci'la B 
Cong an 

Bat Dat Dat 

- An ninh trt ti1 darn báo, không cO t 
chirc, Ca nhân hoit dng chng Bang, 
chInh quyn, phá hoti kinh t& truyn dao 
trái phép, không cO khiu kin dong ngiRi 

Bat Dt Bat 

- Không cO ti diem phrc tp ye trt t1r x 
hi 

Bat Bat Bat 

- Không cO Ca nhân vi pham lu.t giao 
thông gay hu qua nghiêrn tr9ng 

Dat Bat Dat 

- Khong xây ra cháy. no gay hu qu 
nghiêm tr9ng 

Bat Bat Dat 

10 

cit iu'çrng 
môi tru*o.ngP 

song, sr 
hài lông 

cüa ngu'ô'i 
dan 

- T 1 h duçic sir diing nu'o'c hçp v sinh 98% ?98% 100% 

- T' l h du'qc sir di1ng nuó'c sach ti'r các 
nguOn 

~50% ?60% 65% 

- Thôn có cánh quan, khOng gian nông 
thôn sang - xanh - stch - dp 

Dat Bat Dat 

T 1 h gia dInh trên dja bàn thôn cO 
tin nghe - xern d tip cn thông 

tin (tivi hoc radio) 
?90% ~95% ?98% 

- Trong báo cáo dánh giá cüa thôn cO nêu 
tO mt s rnô hmnh v san xut và di sng 
van hóa tinh than dtt kt qua ni tri trong 
xay dirng thôn NTM kiu rnu so v9i các 
thôn khác trên dia bàn xã hoãc các thôn 
Ian can 

Bat Bat Dat 

- Trên 95% h dan trén dja bàn xä dng , 

hài lông v kt qua xây dirng thôn NTM 
kiu rnau cüa thôn duçc dánh giá 

Dt Dt Bat 

Gui cliii:  
- Khu vrc 1: Các thôn i các xà thuc các huyn mien nüi cao: Nam Trà My, Phuàc 
San, Tây Giang, Dông Giang, Nam Giang, Bäc Trà My; 
- Khu virc 2: Các thôn các xà thuc các huyn: Tiên Phrnc, Nông San, Hip Dirc. 
- Khu virc 3: Các thôn i các xã thuc các huyn, thj xa, thành phô con li. 
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